
L'any 2022 hem millorat el benestar físic, emocional i social de 

8.931 pacients, famílies i persones de la comunitat

i hem aconseguit finançar 1.367 hores de recerca biomèdica

Memòria

2022





Professionals de 
l’Hospital del Mar, del 
Parc de Salut Mar, antics 
treballadors, pacients 
agraïts, voluntaris, 
entitats i persones de la 
societat civil.

Totes compromeses amb 
la millora del benestar 
físic, emocional i social 
dels pacients i de les 
seves famílies.

QUI SOM



Contribuir a 
l’excel·lència en 
l’atenció a la salut 
de les persones 
mitjançant la 
col·laboració de 
ciutadans, 
empreses i entitats 
de la societat civil.

MISSIÓ



Volem crear una xarxa 
de persones, empreses 
i entitats implicades i 
compromeses, que 
impulsi projectes 
socials, solidaris, de 
transformació, 
d’innovació i de 
recerca biomèdica.

VISSIÓ
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EL NOSTRE 2022

RESULTATS



Accions i Campanyes

23%

Amics/Amigues

33 %

Origen dels recursos Destinació dels recursos

Fundacions i 

empreses

44 %

Estructura

3 %

Espais, 

materials 

i equipaments

32 %

Assistencial

31 %

Recerca

34%

IMPACTE:

Pacients, famílies i persones

de la comunitat beneficiades: 

8.931 persones

Hores de recerca aconseguides: 

1.367 hores



BASE SOCIAL

25
entitats i empreses

col·laboradores

773
Donants:

274 periòdics, 

499 puntuals



LES NOSTRES CAUSES

RESULTATS

Tres tipus de programes



IMPACTE:

1.050 pacients

3.000 familiars

CAUSES:

Per transformar els 

espais hospitalaris i 

fer-los més acollidors i 

confortables

Sala Mar pels pacients 

oncològics recentment 

intervinguts
quirúrgicament

Sala UCI pels familiars 

dels pacients 

ingressats a la Unitat 

de Cures Intensives

ESPAIS MÉS ACOLLIDORS

DONANTS:



PROJECTE: ESPAI MÉS ACOLLIDOR PER LES FAMÍLIES DE PACIENTS A L'UCI



IMPACTE DELS ESPAIS MÉS ACOLLIDORS

"Les sales com aquesta en la que 

estem, fan que l'Hospital sigui un lloc més 

acollidor. Quan has de passar-hi hores, un 

hospital pot ser molt fred, però tenir

uns espais on estar a gust com aquest creat 

gràcies a la Fundació Amics de l’Hospital del 

Mar, ajuda molt", explica

Marta Martínez

Pacient d'oncologia i amiga de l’Hospital del Mar



IMPACTE:

545 pacients,

1.100 famílies

111 pacients,

40 famílies,

477 sessions

65 pacients,

143 sessions

CAUSES:

Musicoteràpia per 

pacients de Salut Mental 

– Centre Doctor Emili 

Mira

Musicoteràpia per 

pacients a cures 
pal·liatives 

- Centre Fòrum

Musicoteràpia per 

pacients en estat crític
- UCI Hospital del Mar

MUSICOTERÀPIA PER A PACIENTS

DONANTS:



IMPACTE DE LA MUSICOTERÀPIA A L'UCI

“Al llarg dels 6 primers mesos

s’han beneficiat de la musicoteràpia 65 pacients"

"El 100% van referir una experiència positiva i el 80% van millorar 

la connexió amb l’entorn"

"Els pacients amb deliri varen presentar bona tolerància clínica a la 

sessió i el 57% d’ells van aconseguir revertir la situació de deliri".

"Els pacients amb dolor van presentar un descens amb un descens 

de 4.4 punts de mitja del nivell de dolor a l'escala EVA.

Dr. Joan Ramon Masclans

Cap del Servei de Medicina Intensiva

de l’Hospital del Mar:



IMPACTE:

135 infants /any

135 familiars

1.300 pacients

CAUSES:

Realitat virtual per 

reduir l’estrès dels 

infants i les seves 

famílies abans d’una 

operació

Curar amb el

Somriure, projecte per 

millorar l'estat 

emocional de grans i 
petits als serveis de

Pediatria, Nefrologia i

Oncologia

PROJECTES PER A NENS I NENES I ADULTS

DONANTS:

FUNDACIÓN

MAR



CAUSES:

Programa 'Un respir al 

càncer'. Tallers:

Ioga terapèutic

Educació afectiva i 

sexual

Tècniques per millorar 

el rendiment de la 

memòria

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT: Un respir al càncer

DONANTS:

PROGRAMA d'humanització pacient amb càncer de l'Hospital del Mar.
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/un-respir-al-cancer/

IMPACTE:

110 pacients

de maig

a desembre

https://www.parcdesalutmar.cat/ca/un-respir-al-cancer/


PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT: Un respir al càncer



CAUSES:

Hort terapèutic:

Hort urbà - Centre 

Doctor Emili Mira

Hort ecològic i 

recuperació d’espais 

naturals - Centre Doctor 

Emili Mira

Hort terapèutic -

Centre Fòrum

HORT TERAPÈUTIC PER A PACIENTS DE SALUT MENTAL

DONANTS: IMPACTE:

130 pacients

160 persones
de la comunitat



HORT TERAPÈUTIC PER A PACIENTS DE SALUT MENTAL



CAUSES:

Recerca biomèdica -

Immunoteràpia i 

càncer de mama

RECERCA BIOMÉDICA

DONANTS:

Amics de 

l'Hospital del Mar

IMPACTE:

1.367 hores de 
recerca



LES NOSTRES ACCIONS

RESULTATS



Nous petits donants

Total amics:

274 persones

Assegurar el finançament de les causes a través de 

les donacions regulars d'amics i amigues de l'Hospital

de la Mar. Accions: 

Dues campanyes ‘Amics de l'Hospital de la Mar' per a 

aconseguir donants regulars.

Resultats:



Campanyes

Campanyes de crowdfunding esportiu:

"Esportistes per l'Hospital del Mar". Resultat:

Zurich Marató Barcelona:

11 professionals Hospital 
del Mar

Cursa Bombers:

2 professionals Hospital del 
Mar i 2 bombers

KmsXELA:

Impulsat per 

professionals del 

Hospital del Mar amb 

la participació 

d'esportistes solidaris 

amb l'ELA



Campanyes

Campanya impulsada pels professionals dels serveis 

de pediatria i nefrologia de l'Hospital de la Mar durant 

les festes de Nadal, per col·laborar amb el projecte 

'curar amb el somriure'. Resultat:

8 serveis 

i 286 professionals

implicats

https://youtube.com/shorts/c8QUQUluZqA

https://youtube.com/shorts/c8QUQUluZqA


Marina WalkTrail 2022

Marxa nòrdica per la recerca biomèdica. 
Primera edició amb tres recorreguts:

CIRCUIT FAMILIAR - 5 km, visitant el Monestir de 
Sant Jeroni de la Murtra

CIRCUIT POPULAR - 9 km, (+300 m de 

desnivell) gaudint de les vistes de la creu de Montigalà

CIRCUIT PRO * NOVETAT- 13 km, (+390 m de 

desnivell) visitant el poblat ibèric Puig i Castellar

Causa: immunoteràpia i càncer de mama

Resultat:

Esdeveniments

Participació de
371 persones



Entitats col·laboradores

Visites projectes Agraïment públic

Noves propostesRendició de comptes

Accions per fidelitzar la col·laboració de les entitats 

amigues de la Fundació:



Accions de relació i fidelització

Informació actualitzada i periòdica de l'activitat de 

la Fundació Amics/as de l'Hospital de la Mar a les 

persones i entitats col·laboradores. 

Accions i resultats:

Newsletter mensual Taxa d'obertura:
41%

Segmentació 

enviaments



Accions especials; projecte MARSèniors

Projecte per mantenir la relació amb els professionals 

jubilats/des. Accions:

• Creació del grup de treball

• Definició d’obligacions i contraprestacions

• Determinació dels aspectes logístics i organitzatius

• Determinació de responsables de la implementació

• ( Co-lideratge RRHH PSMAR i Fundació Amics )

Disseny del projecte

i traspàs al departament
de RRHH



Programa d'herències i llegats

Programa per visibilitzar aquesta forma de 
col·laboració vers el testament. Accions:

• Disseny i desenvolupament d’una campanya de 

comunicació:

• Atenció de les consultes personals i jurídiques.



COMUNICACIÓ: impacte vers els mitjans

Nota de premsa 23 de setembre: L’Hospital del Mar 

estudia els beneficis de la musicoteràpia en 

pacients ingressats a l’UCI

Impactes:

La Vanguardia

RAC1

COPE

EFE

IMMédicoHospitalario

Hospitecnia

Tot Barcelona

https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=12344
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=12344
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=12344
https://www.lavanguardia.com/vida/20221031/8588086/guitarra-uci.html
https://www.rac1.cat/societat/20220923/100610/musica-uci-hospital-del-mar-estudi-musicoterapia.html%20%E2%80%8B%C2%A0%20L'Hospital%20del%20Mar%20prova%20la%20m%C3%BAsica%20amb%20els%20pacients%20d'UCI:%20%22Volem%20reduir-los%20les%20seq%C3%BCeles%22
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-andorra/noticias/lhospital-del-mar-prova-musica-amb-els-pacients-duci-20220923_2305989
https://efe.com/salud/musica-en-la-uci-para-reducirles-el-estres-y-los-sedantes-a-los-pacientes/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/34158/humanizacion-de-la-atencion-con-musicoterapia-en-la-uci.html%E2%80%8B%C2%A0%20Humanizaci%C3%B3n%20de%20la%20atenci%C3%B3n%20con%20musicoterapia%20en%20la%20UCI
https://hospitecnia.com/noticias/el-hospital-del-mar-estudia-los-beneficios-de-la-musicoterapia-en-pacientes-ingresados-en/%20%E2%80%8B%C2%A0%20El%20Hospital%20del%20Mar%20estudia%20los%20beneficios%20de%20la%20musicoterapia%20en%20pacientes%20ingresados%20en%20la%20UCI%20%7C%20Hospitecnia
https://www.totbarcelona.cat/societat/hospital-del-mar-musicoterapia-ucis-237464


COMUNICACIÓ: impacte vers els mitjans

Nota de premsa 6 de maig: Metgesses, infermeria i 

estudiants de l’Hospital del Mar correran la Marató 

de Barcelona per la recerca en càncer de mama

Impactes:

La Vanguardia

betevé

RAC 1

https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=12046
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=12046
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=12046
https://www.lavanguardia.com/vida/20220506/8248234/hospital-mar-recauda-fondos-investigacion-cancer-mama.html
https://beteve.cat/esports/correr-marato-barcelona-investigacio-cancer-mama/
https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/6a404725-1c9c-4b12-804c-b57b50af6e70?program=islandia&section=GENERIC


COMUNICACIÓ: impacte vers els mitjans

Nota de premsa 26 de gener: L’humor, eina 

terapèutica pels pacients amb càncer de l’Hospital 

del Mar

Impactes:

La Vanguardia

Social.cat

Saludadiario

Listin semanal

Timepost

EFE

https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=11747
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=11747
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/noticies/view.php?ID=11747
https://www.lavanguardia.com/vida/20220126/8012617/payasos-pallapupas-ofrecen-terapia-humor-pacientes-hospital-mar.html
https://www.social.cat/noticia/16043/lhumor-eina-terapeutica-pels-pacients-amb-cancer-de-lhospital-del-mar
https://www.saludadiario.es/hospital/el-humor-herramienta-terapeutica-para-los-pacientes-con-cancer-del-hospital-del-mar
https://listinsemanal.com/el-humor-arma-clave-para-combatir-al-cancer-en-hospital-de-barcelona/
https://timepost.es/el-humor-arma-clave-para-combatir-al-cancer-en-el-hospital-del-mar-de-barcelona/
https://efs.efeservicios.com/texto/payasos-pallapupas-ofrecen-terapia-humor-pacientes-hospital-mar/55007920253


COMUNICACIÓ: impacte vers les xarxes socials

19.979
visites

1.354
seguidors

+ 201k
impressions

1.269
seguidors

16.746
abast

+23,5%+40%

1.090
seguidors

13.183
abast

+1,3%

+39%





Moltes

gràcies!

Maribel Pérez Piñero • Edifici Hospital del Mar • Passeig Marítim 25-29 • 08003 Barcelona

+34 932 483 782 • amics@hospitaldelmar.org • www.amicsdelhospitaldelmar.org
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